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Előszó 

 

Tisztelt Olvasó Ön a Katonai Logisztika legújabb számát nyitotta meg, remélhetően a 
Magyar Katonai Logisztikai Egyesület megújult web lapját böngészve.  

A kiadvány külső formája, amint látják nem változott, azonban a szerkesztéssel 
kapcsolatos korábbi rendszer alapjaiban átalakult. A kiadvány történelme 
adminisztratív szempontból eddig sem volt minden buktató nélküli sikertörténet, s úgy 
látszik ez napjainkban is így maradt. Néhány évvel ezelőtt az akkori minisztérium 
illetékes döntéshozója – a szakmaiság minden alapját figyelmen kívül hagyva – úgy 
döntött, hogy erre a kiadványra nincs szükség és minden addig biztosított forrást 
elvont a lap mögül. A dolog pikantériája, hogy mindez még a gazdasági világválság 
kitörése előtt történt, amikor a HM tárca GDP arányos támogatása minden évben 
1,1% felett volt.  

Több éves szünet után a kiadvány minden külső pénzügyi támogatás nélkül 2010. 
december 01-vel indult újra. A „Logisztikusok napja” alkalmából megjelent szám 
nyitotta meg a 19. évfolyamot, immáron elektronikus formában. Ezt követően változó 
periodikussággal adtuk ki a lapszámokat, de ami a legfontosabb volt az elmúlt 
években, hogy folyamatosságot sikerült fenntartani. Mindezt olyan feltételek között, 
hogy a publikációkért nem fizetünk, a lektoroknak sem jár semmiféle javadalmazás a 
munkájukért. Ilyen körülmények között a folyamatos megjelenés csak a Szerkesztő 
Bizottság és a lektorok kollektív erőfeszítésének eredményeként sikerülhetett. Ez 
azonban nem lett volna elegendő a lap tradíciókhoz méltó publikálásához, s csak úgy 
valósulhatott meg, hogy a Haditechnikai Intézetnél dolgozó Hajdú Ferenc alezredes 
és Hegedűs Ernő őrnagy urak a kéziratokból lapot szerkesztettek. A „Szerkesztő 
Bizottság” és az olvasók nevében több éves fáradozásukért ezúton is szeretném 
kifejezni őszinte köszönetemet.  

A hadsereg sorsát magáénak érző minden érdeklődő számára ismeretes, hogy az 
utóbbi években a haderőben sorozatos változások, átszervezések történtek, melyek 
nem kímélték a 2011. január 1-vel megalakult HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalt 
sem, amely a „Katonai Logisztika” kiadását szakmai szempontból 
elengedhetetlennek, érzelmileg pedig szívügyének tekintette. A haderő 
karcsúsításának, a hatékonyság javításának égisze alatt 2013 tavaszán született 
döntés a katonai logisztikában a fejlesztés, a beszerzés, a működtetés és az 
infrastruktúra feladatrendszerének szinergiáját egyedüliként megtestesítő szervezet, 
a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal feloszlatásáról. Ennek megítélését 
mindenkinek a saját szakmai kompetenciájára bízom.  

A létrejövő régi-új struktúrák, úgymint: 

− a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály megerősödött 
hadfelszerelési funkcióval,  

− a HM Védelemgazdasági Hivatal pénzügyi, beszerzési, ingatlangazdálkodási és 
kutatás-fejlesztési funkcióval, illetve  

− a MH Logisztikai Központ (véleményem szerint az MH ÖLTP reinkarnációja)  
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egyike sem érezte magáénak a kiadvány menedzselését részben feladat, részben 
humán erőforrás korlátok miatt.  

Többszöri egyeztetéseket követően a HM védelemgazdaságért felelős helyettes 
államtitkára hozzájárult, hogy a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal által birtokolt, a 
kiadványra vonatkozó tulajdonosi jogok átkerüljenek a Magyar Katonai Logisztikai 
Egyesülethez, mely a továbbiakban a kiadvány gondozását fogja végezni. Ehhez 
természetesen elengedhetetlen a szakmában dolgozó aktív kollégák és az általuk 
képviselt szervezetek támogatása.  

Célunk továbbra is az, hogy a Katonai Logisztika a szakterület mértékadó kiadványa 
legyen, és az olvasók megtalálják benne mindazon tudományos értékű 
információkat, melyek a katonai logisztika jövőjét meghatározzák.  

Ehhez kérem az Önök és a szakma támogatását. 

 

Dr. Keszthelyi Gyula 
a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület elnöke 

  


